
 
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

หน่วยงาน สาํนักงานพัฒนาคุณภาพการศกึษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาบุคลิกภาพ 

2. สถานภาพของโครงการ :   [  ] โครงการใหม่ 

    [  ] โครงการต่อเนื่อง ชื่อโครงการ “การพฒันาบคุลิกภาพ” 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานสหกิจศึกษา สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธส์ํานักงานอธิการบดี :   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ การกํากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุน การดําเนินงาน

ตามภารกิจมหาวิทยาลัย 

5. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) : 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559)  

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่ 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนา

      ตนเองได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรม ความรบัผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี         

      และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย    

      และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ และจัดใหม้ทีักษะการเรียนรู้  

      จากประสบการณ์จริง  

   มาตรการ 1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสตูรและกิจกรรม          

           นอกหลกัสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  

           คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนา  

           นักศึกษาให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน          

           ความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ  

           ความรับผิดชอบต่อสังคม 

   มาตรการ 1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับ 

           การเปิดประชาคมอาเซียน  

 

 



 

6. หลักการและเหตุผล 

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจาก

ระบบการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษากับ การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ และปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการให้ความสําคัญกับความต้องการ (Needs) และความพึง

พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตในการเข้าสู่การทํางาน จึงสมควร

พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาซึ่งจะส่งผลให้ได้งานทําต่อไป 

งานสหกิจศึกษา สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพดีขึ้น และดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีความมั่นใจในตนเอง 

มีพลังในการทํางาน เกิดเป็นกระบวนการที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

บุคลิกภาพภายใน (Self ตัวตน) บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพการพูดและการพัฒนารูปลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้น   

7. วัตถุประสงค์  

 เมื่อผ่านการอบรมแล้วนักศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรู้และได้รับทักษะและประสบการณ์การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาบุคลกิภาพได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ

นักศึกษา 
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย           

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

10. ระยะเวลาการดําเนนิโครงการ :   รุ่นที่ 1 22 – 23 พฤศจิกายน 2557 

     รุ่นที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2558   

11. สถานที่ดําเนนิโครงการ : ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี (ตึกใหม่)  

12. แผนการดําเนนิงาน 

การดําเนินโครงการ ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ขั้นเตรียมการดําเนนิงานโครงการ    
1. รวบรวมข้อมูล                         
2. จัดทําโครงการเสนอ                  
3. ประสานงานหน่วยงาน/วิทยากร    
ขั้นการดําเนินงานโครงการ            
1. ประชุมเตรียมงาน  
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            



การดําเนินโครงการ ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

3. จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ขั้นสรุป                                    
-สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

13. งบประมาณในการดําเนนิการ 

 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รหัสโครงการ 030100050018 

โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 67,500 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี  

รายการ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 หมายเหตุ 

หมวดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 600 บาท x 7 ช่ัวโมง x 2 วัน x 1 คน 8,400 8,400  

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ จํานวน 420 บาท x 10 คน x 2 วัน 8,400 8,400  

หมวดค่าใช้สอย 

ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม จํานวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน 6,000 6,000  

ค่าอาหารกลางวัน (ผู้อบรม) จํานวน 50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน 5,000 5,000  

ค่าอาหารกลางวัน (วิทยากร) จํานวน 2 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน 800 800  

หมวดค่าวัสดุ จ้างเหมาบริการ 

ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  5,150 5,150  

รวมงบประมาณทั้งสิน้ *ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 33,750 33,750  

 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ ทําให้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจมากขึ้น 
15. การประเมินโครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย หน่วยนบั 

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ      80 ร้อยละ 

2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ

มากขึ้น  

     80 

 

ร้อยละ 



กําหนดการ 

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศกึษาเพือ่การเข้าสู่การทํางาน 

เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพ วนัที่  22 – 23 พฤศจิกายน 2557 

เวลา กิจกรรม / หัวข้อ 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 

08.00 – 08.30 ลงทะเบียนอบรม 

08.30 – 10.30 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Self ตัวตน) 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Self ตัวตน) (ตอ่)   

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 บุคลิกภาพภายนอก (กิรยิา มารยาท เครื่องแตง่กาย Personal Branding)  

14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 บุคลิกภาพภายนอก (กิรยิา มารยาท เครื่องแตง่กาย Personal Branding) 

(ต่อ) 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 

08.00 – 08.30 ลงทะเบียนอบรม 

08.30 – 10.30 บุคลิกภาพและการพูด 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 บุคลิกภาพและการพูด (ตอ่)   

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 ฝึกปฏิบัติด้านการพูด 

14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 อบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

 

หมายเหตุ 

- นักศึกษาที่เข้ารบัการอบรมครบตามระยะเวลาที่กําหนดจะไดร้ับใบประกาศนยีบัตร 
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
- พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.  

 

 

 

 


